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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (11)كتاب الزكاة  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
  أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
والصدد و والسدد م أشدد  أنددرء االميددنن والمرسددش ن لم لددن محمددهلل وأشدد   لدد  وصددحب   ،الحمددهلل ر را اللددنلم ن

 أجمل ن. 
 واغفر لشسنمل ن ين ذا الج ل واإلكرام. ،هم اغفر لن خلن واجزه ألن خ ر الجزانالش

 نور أهل الذمة:: بنا أ  -رحم  هللا تلنل -قنل المؤلف 
 -رضي هللا أل - الخطنا من أمر أن أمي  أن هللا أمهلل من سنلم أن نهنا امن أن منلك أن يح   حهللثلي
 مددن ويأخددذ ،المهلل لددة إلدد  الحمددل يكثددر أن مددذلك  ريددهلل ،اللنددر لصددف والزيدد  الحلطددة مددن اللددب  مددن يأخددذ كددنن

 .اللنر القطلية
د كل : قنل أل   زيهلل من السنئا أن نهنا امن أن منلك أن وحهللثلي  مدن أتبدة مدن هللا أمدهلل مد  أدنم    نغ م 
 .اللنر اللب  من لأخذ فكلن -رضي هللا تلنل  أل - الخطنا من أمر زمنن في المهلل لة سوق  أش  مسلوهلل

 اللدب  مدن -رضي هللا ألد - الخطنا من أمر يأخذ كنن وج  أي أش  نهنا امن سأل أل  منلك أن هللثليوح
 .أمر ذلك فألزمهم ،الجنهشية في ملهم  ؤخذ ذلك كنن رحم  هللا تلنل : نهنا امن فقنل ؟اللنر

 حبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وص ،الحمد هلل رب العالمين
فإن كان هناك فرق بين التأليف والتصنيف؟  ،نعم ،: نريد الفرق بين المؤلف والمصنف؛ ألنه كان القارئ ترددأوًل 
فرق؟ على كل حال الكتاب مصنف، مصنف المسأألة علأى كأل حأال اصأطالحية، هأم يفرنأون بأين المصأنف  هفي

ل فا جمأ  مأا بيأنمم مأ   ،ألصأل أن التصأنيف والتأأليف الجمأ الذي هو األصل والشرح، واألصل والزيادة عليه، وا 
غيره م  األلفة، وضم األصناف إلى بعضما، واألصأناف تكأون متفلفأة، فأال يفمأر فأرق بأين التصأنيف والتأأليف، 
ن كأأأان بعضأأأمم يلحأأأن أن التصأأأنيف مأأأا يكأأأون أكؤأأأره مأأأن اسأأأتنبا  المؤلأأأف، والتأأأأليف الجمأأأ  مأأأن كأأأالم غيأأأره،  وا 

 تفرق، نعم. والمسألة اصطالحية ما
 المؤلف رحمه هللا تعالى: باب عشور أهل الذمة:يقول 

وأمأا العشأور فمأي تؤخأذ مأنمم  ،عرفنا أن أهل الذمة يلزمون بدف  الجزية، ويقرون في بالد المسلمين على ما تقأدم
 ولذلك ناله في الدرس الماضي. ؛إذا اتجروا في بالد المسلمين، وانتقلوا من بلد إلى بلد

 إلأى الشأام أهأل مأن يعنأي أو العكأس، ،الشأام إلأى مصأر أهأل من منمم تجر من: -رحمه هللا تعالى- يقول اإلمام
نر فيه أأو من العراق إلى الشام، العكس، وهكذا، أما من اتجر في بلده الذي  ،العراق إلى الشام أهل منمصر، و 

فأأي لجزيأأة، ويقأر علأأى ذلأأك تؤخأأذ منأأه اعلأى الجزيأأة، هأأذا ل يؤخأذ منأأه شأأي ، يعنأأي هأو فأأي األصأأل فأأي مصأر، 
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، ندر زائد على الجزية، أما إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر فإنه يؤخذ منأه ًئامصر، ويتجر فيما، ما يأخذ عليه شي
 العشر.
 من يأخذ كان الخطاب بن عمر أن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن شماب ابن عن مالك عن يحيى حدؤنييقول: 
 مأن ويأخأذ ،المدينأة إلأى الحمأل يكؤأر أن بأذلك يريأد ،العشأر نصأف والزيأت الحنطأة مأن والزيت الحنطة من النبط

 .العشر القطنية
كونه يخفف المأخوذ في الحنطة والزيت؛ ألنما من الطعأام الضأروري، ويريأد أن يكؤأر الجلأب إلأى بأالد المسألمين 

ذ؛ ألنمأأا ل تتونأأف عليمأأا حاجأأة مأأن األطعمأأة الضأأرورية، أمأأا بالنسأأبة للكماليأأات فتأأزاد عليمأأا، يأأزاد عليمأأا مأأأخو 
المأأا  هأأو  النأأاس، هأأذه كماليأأات، انن بالنسأأبة للرسأأوم التأأي تأخأأذها الحكومأأات علأأى األمأأور العامأأة تجأأدهم مأأؤاًل 

كلمأا أرخص شي ، م  أنه يكلف أموال طائلة، والسبب في ذلك أن الناس مضأطرون إليأه، وأمأا غيأره فبالتأدري ، 
، وهذا مالحن حتى في األصل من غير إعانات، ما تقوم به حاجة األبدان، نتهزادت الحاجة إلى شي  خفت مئو 

يصير أرخص شي ، سواً  كان فأي المأأكول أو غيأره، لأو نفرنأا إلأى األطعمأة  -جل وعال-من األصل، من هللا 
لأى وجدنا أن من األطعمة ما يفي بحاجة البدن ومن أرخص ما يوجأد، ؤأم بالتأدري  ترتفأ  األنيأام، إلأى أن يصأل إ

 األمور التي اإلنسان ليس بحاجة إليما.
تجأأد أرخأأص مأأا يبأأاو فأأي األسأأواق القأأرآن، النأأاس كلمأأم  -زاد طأأالب العلأأم مأأن الكتأأب مأأؤاًل -ولأأو نفرنأأا فأأي زادنأأا 

مضطرون إليه، ؤم بعد ذلك األهأم فأاألهم، ؤأم إذا طلعنأا إلأى التأرف، يعنأي كتأب األدب أغلأى مأن كتأب التفسأير، 
؟ األمأور التأي يمكأن أن يسأتطني طالأب مأاذاكتأب الحأدي ، نعأم وهكأذا إلأى أن تطلأ  إلأى التأاريخ أغلأى مأن كتب 

فأي األسأواق، نعأم، ومأ  ذلأك  االعلم عنما، الرحالت، هذه أغلى مأا يوجأد فأي األسأواق، الأذكريات، مأواد غاليأة جأد  
تأاب والسأنة، والحمأد هلل طالب العلأم لأيس بحاجأة إليمأا، يعنأي هأي كمأال مأن بأاب المتعأة فقأط، أمأا الفائأدة فأي الك

 أن يسر للناس ما يضطرون إليه. -جل وعال-هذا من نعم هللا 
التخفيأأأف فأأأي الحنطأأأة والزيأأأت؛ ألن النأأأاس كلمأأأم يحتاجونمأأأا، بينمأأأا  -رضأأأي هللا تعأأأالى عنأأأه-ولأأأذا ملحأأأن عمأأأر 

تأأين أو ؤأأال ، نعأأم القطنيأأات والكماليأأات، واألمأأور التأأي تخأأف الحاجأأة إليمأأا يأأزاد فأأي تعشأأيرها، وهأأذا تقأأدم نبأأل ورن
يقول: نال مالك: وند فرق عمر بن الخطاب بين القطنيأة والحنطأة، فيمأا  القطنية والحنطة، وفرق هناك بين ،تقدم

أخذ من النبط، تجار من النصارى لما ندموا المدينة، ورأى أن القطنية كلما صنف واحد، فأخذ منما العشر، وأخذ 
 لمم للجلب إلى المدينة، وعرفنا مأخذ هذا. اترغيبً  ؛نصف العشر من الحنطة والزبيب، وهناك نال: الزيت،

 بأن هللا عبأد مأ  عأاماًل  ،ا، يعني شأاب  اغالمً  كنت: نال أنه يزيد بن السائب عن شماب ابن عن مالك عن وحدؤني
 بن عمر زمان في المدينة سوق  على أخي عبد هللا بن مسعود، أو ابن أخي عبد هللا بن مسعود، مسعود بن عتبة

 .العشر النبط من نأخذ فكنا الخطاب
وفاهره العموم، في كل ما يباو من القطنيات والضروريات، لكن يخصص بما سبق، أو أنه يفعل هذا تارة، وهذا 

، ؤم يجلبما النبط، ول داعي للتخفيف فيما، ألجور وفرتمأا يأخأذ تارة، يعني ند تكون الحنطة كؤيرة في المدينة مؤاًل 
 ، في هذا األؤر.مالً عليما العشر كا
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 فقأال ؟العشأر النأبط مأن الخطأاب بأن عمأر يأخذ كان وجه أي على شماب ابن سأل أنه مالك عن وحدؤنييقول: 
، باجتمأاده، بمحضأر الصأحابة، ولأم عمأر ذلأك فأألزممم نبل البعؤة، الجاهلية في منمم يؤخذ ذلك كان :شماب ابن

حكم اجتماد من خليفأة راشأد، أمرنأا بالنتأدا  بأه، وباتبأاو سأنته، ينكر عليه أحد منمم، وبمؤل هذا يستقر الحكم، ال
ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان هللا عليمم، فيكون سنة، ول يستدل بمذا أو يتمسك بأه علأى تجأويز المكأوس 

( دليأأل ))لقأد تابأت توبأة لأو تابمأا صأاحب مكأس( :التأي جأا  تحريممأا، ونأد جأا  فأي الزانيأة التأي رجمأت لأو تابأت
 على عفم األمر في المكوس وشأنما، نعم.

 بنا انتران الصهللقة واللوهلل ف هن:
 وهدو -رضدي هللا ألد - الخطدنا مدن أمدر سدمل  :قنل أل  أمي  أن أسشم من زيهلل أن منلك أن يح   حهللثلي
 ملد  أندتري  أن فدأرهلل  ،أضدنأ  قدهلل ألهلله هو الذي الرجل وكنن ،هللا سم ل في أت ق فرس أش  حمش : "يقول

ن تندتره ال)) :فقدنل -وسدشم أشيد  هللا صدش - هللا رسول ذلك أن فسأل  ،مرخص بنئل  أل  وظلل   أأطنكد  وا 
 (.(ق ئ  في يلوهلل كنلكشا صهللقت  في اللنئهلل فإن ،واحهلل مهللرهم

 فدي فدرس أش  حمل -رضي هللا أل - الخطنا من أمر أن أمر من هللا أمهلل أن لنف  أن منلك أن وحهللثلي
 فدي تلدهلل وال تمتلد  ال)) :فقدنل -وسدشم أشيد  هللا صدش - هللا رسدول ذلدك أدن فسدأل أد  متن أن فدأراهلل ،هللا سم ل

 (.(صهللقتك
 تبدن  أشيد  مهدن تصدهللق الدذي غ در مد  فوجدهللهن بصدهللقة تصدهللق رجدل أدن -رحمد  هللا- منلدك سئل :يح   قنل

 ".إلي أحا تركهن" :فقنل ؟أينتريهن
 ود فيما:باب اشترا  الصدنة والع: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

من نيمتما لمن تصدق بما عليه؛ ألن النفوس جبلت على  ايعني ممن تصدق بما عليه؛ ألنما مفنة أن يترك شيئً 
فأي  امأن نيمتمأا، فيكأون عائأدً  امؤل هذا، على حب من أحسن إليما، وهذا ند أحسن إليه، فال بأد أن يتأرك لأه شأيئً 

( يقأول: أنأا مأا عأدت ))العائأد فأي صأدنته كالكلأب(( ي نيئأه())كالكلأب يعأود فأنأال: ولأذا  ؛هذا القدر الذي ترك له
اشأأتريت، نقأأول: هأأذا القأأدر الأأذي تأأرك مأأن أجلأأك عأأود فأأي جأأز  منمأأا، نأأد يقأأول نائأأل: خأأر  بمأأا المتصأأدق عليأأه 

: ل اأيًضأأ ؟ نقأولًئابالسأوق، وسأيمة السأوق، وونفأت علأى سأعر معأين، وزدت عليأه، هأل يتصأور أنأه تأرك لأي شأي
؟ نعم، وبعأد غأد؟ يعنأي إذا اللباب، يعني اليوم تشتري بزيادة، لكن غدً  اللمادة، وسد   اؤمنما، حسمً ، ولو دف  بتشتر  

فتح الباب ل شك أنه يل  فيه من يتسأاهل فأي هأذا األمأر؛ ألن الأنفس نأد تتأورو فأي أول األمأر وتحتأا  لكأن بعأد 
قطأأ  الطريأأق علأأى مأأن أراد التحايأأل فأأي أن يحسأأم المأأادة، وي -عليأأه الصأأالة والسأأالم-ذلأأك تتسأأاهل، فأأأراد النبأأي 

الرجوو على صدنته، طيب تصدق على طالب علم بكتاب، هذا الكتاب عنده مؤله، نعم في ونت البذل مأا يعأرف 
ل في ونتأه، يقأول: هأذا الكتأاب ل أريأده أعطنأي غيأره، لكأن أخأذه علأى أسأاس أنأه  ،عنأدي مؤلأه ،هذا أنه عنده، وا 

رف المتصأأدق أن عنأأده نسأأخة ؤانيأأة مأأن نبأأل أراد أن يأخأأذه منأأه، ويعطيأأه غيرهأأا يسأأتفيد منأأه، ؤأأم بعأأد ذلأأك لمأأا عأأ
ل ليس له ذلك؟ إنما يقال: ب  هذا الكتاب واشتر بؤمنه كتابً  يتضرر ببيعه؛ ألن  آخر، ند اليستفيد منما، له ذلك وا 

تعمل نأالوا: خمسأين، الطلب، يعني كتاب افترض أنه بمائة ريال، إذا ذهب به إلى الكتاب المس نالجلب ما هو م
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آخر بقيمته بمائة ريال، يعني التممة مندفعة، لكن سد  اويعطيه كتابً  هوهو بإمكان المتصدق الذي أعطاه إياه يأخذ
 الباب هو الذي جا  به الخبر.

 طنلا:......
 م.( نع))العائد في هبته(النص األعم  ا(، وأيًض ))العائد في صدنته كالكلب(العائد، نعم في هبته، هنا 

 طنلا:......
 ( نعم.))العائد في هبته كالكلب( المقصود أنما جا  بما النص، النص في الصحيحين:

 علأى حملأت: "يقأول الخطأاب بأن عمأر سأمعت :نال أنه أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدؤنييقول: 
لحمل، حمل يعني أراد ، بعض الروايات: تصدنت بفرس، وهم على افرس على حملت" ،هللا سبيل في عتيق فرس

أن يجاهد عليه في سبيل هللا ممن يحتا  إليه، فتصدق به عليه، في طبقات ابن سعد جأا  تسأمية الفأرس بأالورد، 
 -عليأأه الصأأالة والسأأالم-فأعطأأاه النبأأي  ،-عليأأه الصأأالة والسأأالم-وكأأان هأأذا الفأأرس لتمأأيم الأأداري، فأهأأداه للنبأأي 
ن كأان مستفيًضأ-لعمر بأن الخطأاب، وهأذا يأرد نأول مأن يقأول  لمديأة ل تمأدى، نعأم، ل هأو ا أن   -عنأد العامأة اوا 

 .يتصرف فيما المدية، هذا الكالم ليس بصحيح، المدية تمليك يصن  بما من ملكما ما شا 
لكن لو وجد طالب علم يتأردد علأى الأدروس حملت على فرس عتيق في سبيل هللا، والمراد بسبيل هللا هنا الجماد، 

ياض، وونت في جنوبه، والؤال  في غربه، والراب  في شرنه، وجا  شخص تصأدق بسأيارة مأن ونت في شمال الر 
هأأذا فأأي سأأبيل هللا؟ نعأأم، السأأم العأأام فأأي  :مأأن درس لأأدرس، نقأأول وصأألكالنأأوو الأأرخيص، ونأأال: تحملأأك هأأذه، ت

 س طلب العلم على الجماد من وجوه.سبيل هللا، شيخ اإلسالم نا
ن األكؤأر علأى أنأه خأاص بالجمأاد ول هللا في مصارف الزكأاة، المقصود أن مؤل هذا في سبيل  يلحأق بأه غيأره، وا 

رأى بعضمم أن أبواب الخير كلما في سبيل هللا، لكن فأي أبأواب المصأرف مأن مصأارف الزكأاة الؤمانيأة المأراد بأه 
( هأأل (ان خريًفأأفأي سأأبيل هللا باعأأد هللا وجمأأه عأن النأأار سأأبعي ا))مأأن صأأام يوًمأأالجمأاد فأأي سأأبيل هللا، فأأي حأدي : 

وأدخأأل الحأأدي  فأأي كتأأاب  -رحمأأه هللا تعأأالى-هكأأذا فمأأم البخأأاري المقصأأود بأأه فأأي سأأبيل هللا يعنأأي فأأي الجمأأاد؟ 
 مأاذا، يعني النأاس بينما غيره يفمم أن المراد في سبيل هللا يعني خالص لوجه هللا؛ ألن الصيام نفعه متعد   الجماد، 

ل عأأدم الصأأيام ليتقأأوى علأأى العأأدو أفضأأل مأأن الصأأيام فأأي الجمأأاد، ، بأأايسأأتفيدون مأأن كأأون فأأالن المجاهأأد صأأائمً 
 أمرهم بالفطر، المقصود أن كلمة في سبيل هللا تأتي بإزا  أكؤر من معنى. -عليه الصالة والسالم-النبي 
يعنأي أهملأه، أهمأل الفأرس مأا نأام  ،أضأاعه نأد عنأده هأو الذي ، يقول ابن حجر: لم أنف على اسمه،الرجل وكان

 ، يأدل علأى أنأه لأيس يأضاعه، فحصل فيه هزال وضعف، فأراد أن يبيعأه، هأذا نتيجأة الضأياو والتضأي بحقه، ند
ل اإلنسان إذا أحس بالحاجة إلى الشي  اهتم به، إبحاجة   أشأتريه أن فأأردت وفي النماية أراد البيأ ، يقأول:ليه، وا 

 ل)) :فقأال -وسألم عليأه هللا صألى- هللا رسأول ذلك عن فسألت ؛ ألنه هزيل، نعم،برخص بائعه أنه وفننت ،منه
ن تشتره يعني لو أعطاه بأنل من درهم يشتري  ؟يعني هل التنزل هنا في القيمة له مفموم ،((واحد بدرهم أعطاكه وا 

ل ما يشتري؟ لو أعطاه بضعف نيمته  فأإن))إنما هذا مبالطة في المنأ  مأن اشأترائه، و أنأه ل يحأل لأك بحأال،  ،وا 
( وذكرنا وجه تسمية من اشترى الصدنة عائد؛ (نيئه في يعود كالكلب صدنته في ))فإن العائدة، ( هذه العل(العائد

ول يأأرد علأأى هأأذا أنأأه إذا اشأأتراه بقيمتأأه بأأه مقابأأل هأأذا النأأازل،  األنأأه إذا نزلأأت نيمتأأه ولأأو بجأأز  يسأأير صأأار عائأأدً 
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ل فاألصل أنه إذا كان بقيمته، ألأن هذا يحل، يقول:  و بأكؤر من نيمته فأإن العلأة ترتفأ ، لكأن لحسم من مادة، وا 
؛ ألن القي  حرام، والمشبه بالحدي  على تحريم ذلكواستدل أن يحسم المادة،  -عليه الصالة والسالم-أراد النبي 

 كالمشبه به وهذا وجه الشبه في التحريم.
لأأه حأأرام؛ ألنأأه شأأبه مأأن شأأرا  الصأأدنة والعأأود فأأي المبأأة كيقأأول القرطبأأي: وهأأذا هأأو الفأأاهر مأأن سأأياق الحأأدي ، 

 بالحرام.
وهأأو نأأول األكؤأأر، أنأأه ل يصأأل إلأأى  نأأالوا: ويحتمأأل أن يكأأون التشأأبيه للتنفيأأر خاصأأة، لكأأون القأأي  ممأأا يسأأتقذر،

نما للكراهة، وحينئأذ يكأون التشأبيه مأن وجأه دون وجأه؛ ألن العأود فأي القأي  حأرام بأال شأك، لكنأه  درجة التحريم وا 
ن لم يكن حرامً مما يستقذر، فيكون شرا  الصدنة  لأه مأن وجأه دون وجأه، ومأر بنأا  ا، فيكأون مشأبمً امما يستقذر وا 

أن التشأأبيه ل يقتضأأي المشأأابمة مأأن كأأل وجأأه، فقأأد جأأا  تشأأبيه المحبأأوب بالمأأذموم فأأي مأأواطن، يعنأأي جأأا   امأأرارً 
 ن المشأابمة مأنومحبأوب، وهأذا مأذموم جأا ت النصأوص بمنعأه، لكأتشبيه الوحي بصلصلة الجرس، هأذا محمأود 

 وجه دون وجه، نعم؟
 طنلا:......

 الذي يفمر التحريم واضح. ،نعم
 طنلا:......

شتراها؟ بينمم اتفاق أنه يشتريما له؟ يعني نال له: اذهب فاشتر لي الكتاب الفالني، ووجد هذه النسخة تباو، اين أ
ن كانت العلة أنه ما في رتبا  بين العلة والمعلأول هنأا، أدنى ا هوكان هذا أهداها وكيله يعني، وكيله يقوم مقامه، وا 

أراد الشأرا ، فيسأتوي ند يكون صأاحب الكتأاب الأذي تصأدق بأه عليأه وضأعه فأي الكتأاب المسأتعمل ول يأدري مأن 
ن تيسأأر ل تشأأتره أنأأت ول وكيلأأك،   اللمأأادة وسأأد   افمأأو أفضأأل حسأأمً المتصأأدق وغيأأره، ومأأ  ذلأأك يقأأال: ل تشأأتره، وا 

 لمذا الباب.
المقصود أنه آل إليه باإلر  حينئأذ ل يكأره، وبعضأمم  ،على ابن أخيه ،على عمه ،ى أخيهإذا ورؤه تصدق به عل

نال: إذا ورؤه يتصدق به؛ ألنه أخرجه هلل فال يعود إليه بأي حال من األحوال، فيتصدق بأه، لكأن إذا ورؤأه انتفأت 
 م انتمى.العلة، واإلر  ل يشابه، ل يشابه البي  والشرا ، يعني انتقل إلى شخص ؤان، ؤ

 طنلا:......
، يعنأأي هأأل يتصأأور أن هأأؤل  يتنأأازلون عأأن شأأي  مأأن نيمتمأأا؟ نعأأم؟ ل، هأأو أصأأل بيأأت المأأال التعامأأل معأأه نعأأم

 .اوعكسً  اطردً يختلف عن التعامل م  الجمات األخرى، 
ري تأرجم علأى هأذا الحأدي  بقأول: بأاب هأل يشأتري صأدنته، ول بأأس أن يشأت -رحمأه هللا تعأالى-اإلمام البخأاري 

إنما من  المتصدق خاصة عن الشرا  ولم يمن  غيره، يعني هأل  -عليه الصالة والسالم-صدنة غيره؛ ألن النبي 
ألنمأأا صأأدنة، أو ألنمأأا صأأدنة منأأه؟ ألن الصأأدنة منأأه، فأأإذا تصأأدق علأأى زيأأد مأأن النأأاس وملأأك هأأذه  ؛المنأأ  منأأ 

 الصدنة يتصرف بما كيفما شا ، فيبيعه على غيره.
، األول مأن مسأند فأرس علأى حمأل الخطأاب بأن عمأر أن عمأر بن هللا عبد عن ناف  عن الكم عن وحدؤنينال: 

عمأر، يقأول أسألم: سأمعت عمأر، وهأو يقأول: حملأت، سأمعت عمأر بأن الخطأاب وهأو يقأول: حملأت، فأالخبر مأأن 
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 مسند عمر، والؤاني عن عبد هللا بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل، عبد هللا بن عمر هو الذي يسأوق القصأة،
 عأن فسأأل ، يعنأي يشأتريه،يبتاعأه أن فأأراد ،هللا سبيل في فمي من مسنده، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس

 (.(صدنتك في تعد ول تبتعه ل)) :فقال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ذلك
ل يتأرك  -ارضي هللا تعأالى عنممأ-في رواية البخاري، وفي ذلك كان ابن عمر  ((صدنتك في تعد ول تبتعه ل))

تصدق به  اتصدق به إل جعله صدنة، ل يترك ابن عمر، هذا في البخاري، ل يترك أن يبتاو شيئً  اأن يبتاو شيئً 
 إل جعله صدنة، نعم.

 طنلا:......
 من هو؟ ،ل

 طنلا:...... 
 يشتريه ويتصدق به ؤانية، نعم.

يتملكما، ل لمن أراد أن يتصدق بمأا،  نأراد أ يقول ابن حجر: كأنه فمم أن النمي عن شرا  الصدنة إنما هو لمن
لحن نفسه بمذا التصرف، إنما تصدق بما المرة األولى ونال أجرها، فأراد أن يتصدق بما  ايعني هو ل يحوز شيئً 

ؤانيأأة لينأأال أجرهأأا، نعأأم، هأأو العمأأوم يأأدخل فأأي مؤأأل هأأذه الصأأورة، يأأدخل فأأي مؤأأل هأأذه الصأأورة، لكأأن إذا أراد أن 
، عأرض مأن عأروض التجأارة فتصأدق بأه، كلأه، كأامالً  ،مأا هأي؟ نلنأا فأيمن نربأت عليأه زكأاةلكليأة، يتصدق بما با

وعمأأوم الحأأدي  خبأأر عمأأر يشأأمل هأأذا ويشأأمل هأأذا، يشأأمل مأأن أراد أن يتصأأدق، مأأن أراد أن يمأأب، مأأن أراد أن 
 شمل مؤل هذا.فعموم الحدي  ييبي ، من أراد أن يتملك يشمل الجمي ؛ ألنه يصدق عليه أنه اشترى صدنته، 

فمأأم أنأأه إذا أراد أن يشأأتريما ليتملكمأأا بخأأالف مأأا إذا أراد أن يتصأأدق بمأأا  -رضأأي هللا تعأأالى عنممأأا-ابأأن عمأأر 
ؤأم أحسأن عليأه بقيمتمأا، ؤأم أحسأن علأى شأخص ؤالأ  بالصأدنة بمأا  ،ؤانية، فإذا أحسن علأى األول بمأذه الصأدنة

لمعنأأى معقأأول، لكأأأن عمأأوم الحأأدي  يشأأمل مؤأأل هأأأذه مأأرة ؤانيأأة، هأأذا فممأأه رضأأي هللا تعأأأالى عنأأه، ومأأن حيأأ  ا
 الصورة.

 :فقأال ؟أيشأتريما ،تبأاو عليأه بمأا تصأدق الأذي غيأر مأ  فوجأدها بصأدنة تصأدق رجأل عأن مالأك سئل :يحيى نال
 ".إلي أحب تركما"

ما مأأن نفأأس مأأن تصأأدق بمأأا عليأأه، أو مأأن غيأأره فأأي ئوهأأذا مأأن الأأورو، تركمأأا أحأأب إلأأي؛ ألنأأه ل فأأرق بأأين اشأأترا
 لباب ذلك التصرف. اللتحايل على الرجوو في الصدنة، وسد   اعنى، وكل هذا حسمً الم

نأد يجأد فأي نفسأه الرغبأة فيمأا  المقصود أن مؤل هذا الباب ينبطي حسمه، ومن يتصدق بشي  أو يبي  سلعة مأؤاًل 
 ب حسم المادة.لما، وند ترتف  العلة، لكن كل هذا من با ابعد ذلك، فيتمنى أن يجدها تباو فيشتريما محتاجً 

نأأأد يطلقونأأأه علأأأى  ،ول يعجبنأأأيكبأأأار األئمأأأة مؤأأأل اإلمأأأام أحمأأأد، ومؤأأأل مالأأأك، نأأأد يطلقأأأون أحأأأب إلأأأي مأأأن وجأأأوه، 
ن كانت المسألة في استعمال أفعل التفضيل أن كالهما محبوب، أخذها وتركما كالهمأا محبأوب،  ،التحريم، نعم وا 

ندهم في اصطالح المتقدمين لورعمم وشدة تحريمم من لكن الترك أحب، هذا في أصل الستعمال اللطوي، لكن ع
إطأالق لفأأن الحأالل والحأأرام نعأم فيمأأا ينتابأه النفأأر والجتمأأاد يتورعأون، فيقولأأون: أكأره كأأذا، ل يعجبنأي كأأذا، هأأذا 

 يستعمله اإلمام أحمد كؤير، وأصحابه يفممون مؤل هذه الصطالحات، وينزلونما منازلما، نعم.
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 الفطر: بنا من تجا أشي  زكنو
 غشمنلد  أدن الفطدر زكدنو  خرج كنن -رضي هللا ألهمن- أمر من هللا أمهلل أن لنف  أن منلك أن يح   حهللثلي
 .وبخ مر القرى  مواهللي الذ ن

 كدل أدن ذلدك  دؤهللي الرجدل أن الفطدر زكدنو مدن الرجدل أش   جا فيمن سمل  من أحسن أن :منلك أن وحهللثلي
 غددنئمهم كشهددم ،ورقيقدد والرجددل  ددؤهللي أددن مكنتدبدد  ومددهللمره  ،أشيدد   لفددق أن مددن لدد  مددهلل وال ،لفقتدد  يضددمن مددن

 زكدنو فد  نمسدشم   مدلهم يكدن لدم ومدن ،تجدنرو لغ در أو لتجدنرو مدلهم كدنن ومن ،نمسشم   ملهم كنن من ،وننههللهم
 .في  أشي 
 وهدو قريبدة غ متد  وكنلد  يلشدم لدم أو مكنلد  أشدم إن سد هلله إن :اآلمدق اللمدهلل فدي -رحم  هللا تلدنل - منلك قنل
ن ،أل   زكي أن أرى  فإلي ،ورجلت  حينت  رجو   .أل   زكي أن أرى  ف  مل  ويئس طنل قهلل إبنق  كنن وا 

- هللا رسول أن وذلك ،القرى  أهل أش  تجا كمن البنهللية أهل أش  الفطر زكنو تجارحم  هللا تلنل :  منلك قنل
 مدن ألثد  أو ذكدر ،أمدهلل أو ،حدر كدل أشد  ،اللدنس أشد  رمضدنن مدن الفطدر زكنو فرض -وسشم أشي  هللا صش 

 .المسشم ن
 من تجب عليه زكاة الفطر: أو باب باب  يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

المسأأبب لسأأأببه، مؤأأأل هأأذه الزكأأأاة سأأببما الفطأأأر مأأأن وأضأأيفت الزكأأأاة هأأذه للفطأأأر لوجودهأأا بأأأه، فمأأأي مأأن إضأأأافة 
د، وبمأأذا نأأال جمأأ  مأأن أهأأل وهأأو ونأأت الوجأأوب، والفطأأر مأأن رمضأأان يكأأون بطأأروب الشأأمس ليلأأة العيأأرمضأأان، 

ن كان بعضمم يرى أنما إنما تجب بطلوو الفجر من يأوم العيأد؛ ألن الليأل لأيس ونتًأ للصأيام، فأال تنسأب  االعلم، وا 
 إليه هذه الزكاة، أضيفت هذه الزكاة للفطر لوجوبما به، يعني أن سبب الوجوب الفطر من رمضان.

مأخوذة من الفطرة التي هأي أصأل الخلقأة، وهأذا يقويأه نأول مأن فوس، : المراد بزكاة الفطر زكاة النةونال ابن نتيب
نمأأا زكأأاة البأأدن، وعلأأى هأأذا أنمأأا تجأأب فأأي المكأأان الأأذي فيأأه البأأدن بخأأالف زكأأاة المأأال فأأإن وجوبمأأا فأأي إ :يقأأول

 المكان الذي فيه المال.
جأأا  فأأي آخأأر البأأاب بأأالفطر مأأن رمضأأان ل بأأالفطرة التأأي هأأي أصأأل الخلقأأة أفمأأر؛ ألنأأه  اكأأون الوجأأوب مرتبًطأأ

نأول  افرض زكاة الفطر من رمضان، وزكاة الفطر واجبة باإلجماو، فيما حكاه ابأن المنأذر وابأن عبأد البأر مضأعفً 
من نال بالسنية؛ ألن الحأدي : "فأرض رسأول هللا صألى هللا عليأه وسألم" والفأرض هأو اإللأزام واإليجأاب، وبعضأمم 

ن كأأان فأأي يأأرى أن الفأأرض التقأأدير، فأأرض يعنأأي نأأدر رسأأول هللا  صأألى هللا عليأأه وسأألم، لكأأن هأأذا الحتمأأال، وا 
األصل مقبول، يعني ألن فرض يأتي بمعنى أوجب وألزم ونأدر، لكأن نولأه: "علأى النأاس أو علأى المسألمين" هأذه 

ذا يرفأ  الحتمأال الصيطة صيطة وجوب، نعم، إذا نيأل: عليأك أن تفعأل كأذا، يعنأي يجأب عليأك أن تفعأل كأذا، فمأ
 الؤاني.
ن، الحنفية يرون أن فرضت أوجبأت، فمأم يأرون وجأوب القصأر، ادي  عائشة: أول ما فرضت الصالة ركعتفي ح

والجممأأور يقولأأون: فرضأأت يعنأأي نأأدرت، والفأأرق بأأين حأأدي  عائشأأة وهأأذا الحأأدي : أن هأأذا الحأأدي  فيأأه: "علأأى 
 حتمال الؤاني.فمذا لفن وجوب، وهذا يؤيد ال }وهلل على الناس{الناس" كما في نوله جل وعال: 
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نسأخت بالزكأاة، وفأي هأذا حأدي   ،ن وجوبمأا نسأخ، هأي منسأوخةإ :بعضمم نال بالسنية، ونأال ابأن عليأة واألصأم
عند النسائي عن نيس بن سعد بن عبادة نال: أمرنا رسول هللا صألى هللا عليأه وسألم بصأدنة الفطأر نبأل أن تنأزل 

 ن نفعله.الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينمنا، ونح
كونأأه عليأأه الصأأالة والسأأالم بعأأد أن فرضأأت الزكأأاة لأأم يأأأمرهم ولأأم يأأنممم، هأأل يأأدل علأأى نسأأخ؟ أو يكتفأأى بأأاألمر 

 النسأخ، هأذا لأو صأح مأ  أنأه ضأعيف؛ ألن فأي إسأناده رجأاًل  األول ويبقى ساري مفعوله، نعأم؟ هأذا لأيس بصأريح
 ألول.، ولو ندرت صحته لما دل على النسخ اكتفاً  باألمر امجموًل 
 عأأن الفطأأر زكأأاة يخأأر  كأأان -رضأأي هللا عنممأأا- عمأأر بأأن هللا عبأأد أن نأأاف  عأأن مالأأك عأأن يحيأأى حأأدؤنييقأأول: 
، وخيبأأر بزنأأة جعفأأر، مدينأأة مشأأمورة وبخيبأأر ، وهأأو موضأأ  نريأأب مأأن المدينأأة،القأأرى  بأأوادي الأأذين ، أرنائأأهغلمانأأه

 المدينة؟ كم؟ كم كيلو تبعد عنعلى نحو أربعة أيام من المدينة إلى جمة الشام، 
 طنلا:......

ن، وهذه أربعة أيام، فيجعلما مائة ابعض اإلخوان يقدرها بأنما ضعف مسافة القصر، نعم؛ ألن مسافة القصر يوم
 أحد يعرف خيبر؟ معروفة لكن. هوستين، وفي الوان  ما في

 طنلا:......
 كم ميل؟

 طنلا:......
، هأؤل  األرنأا  بخيبأر هأم بعيأدون عنأه، ويخأر  عأنمم زكأاة ن، انن همو مائة وسبع ،ن و مائة ميل يعني مائة وست

الفطر بالمدينة، فدل على أن إخرا  زكاة الفطر ل يلزم أن تكأون فأي البلأد الأذي يوجأد فيأه الشأخص، ل يوجأد مأا 
ن كأان مأن أهأل العلأم مأن يأرى أ ،يمن  من أن تخر  في غير البلد الذي فيه الشخص نمأا مأادام زكأاة بأدن تأدف  وا 

 يخرجما في البلد الذي تطرب فيه الشمس من آخر يوم من رمضان وهو فيه.ن، لبدل
يترتأأب عليأأأه؟ لأأو مأأات نبأأل غأأأروب  مأأا الأأذي ،الخأأالف فأأي وجوبمأأا وهأأل هأأأو بطأأروب الشأأمس أو بطلأأوو الفجأأأر

الشمس ما تلزم، لكن لو مأات بعأد غأروب الشأمس تلأزم علأى أي نأول؟ القائأل الأذي يربطمأا بطأروب الشأمس، أمأا 
ولأد بعأد غأروب الشأمس تلزمأه علأى  فجر؛ ألنأه ارتفأ  تكليفأه، وكأذا لأوربط وجوبما ل تلزم حتى يطل  ال على من

 القولين، نعم.
 طنلا:......

 تلزمه على القولين بعد الطروب.
 طنلا:......

 أو علأأى القأأول الؤأأاني، لكأأن لأأو ولأأد نبأأل الطأأروب علأأى القأأولين، وزكأأاة الفطأأر إنمأأا شأأرعت طمأأرة للصأأائم، وطعمأأة
؛ ألنمأم ل فللمساكين، فكونما طمرة للصائم أخذ منما بعضمم أنما ل تلزم غير المكلف، نعم، ل تلزم غيأر المكلأ

 يصومون، نعم، لكن عموم ما سيأتي من نصوص يشمل الصطير والكبير، الذكر واألنؤى، الحر والرنيق.
 عأن ذلأك يأؤدي الرجأل أن الفطأر ةزكأا مأن الرجل على يجب فيما سمعت ما أحسن أن :مالك عن وحدؤنييقول: 
يعنأي الأذي يلزمأه نفقتأه، لكأن لأو  ،عليأه ينفأق أن مأن لأه بأد ول ضأمان وجأوب؛ ألنأه نأال: ،نفقتأه يضأمن مأن كل
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أنفأق علأأى شأخص مأأدة شأمر رمضأأان، اسأتحب لأأه أن يخأر  صأأدنة الفطأر عنأأه، أمأا إذا كانأأت تلزمأه نفقتأأه علأأى 
 على سبيل الوجوب، نعم.سبيل الوجوب، لزمه أن يخر  عنه زكاة الفطر 

 طنلا:......
لكأأن إذا كانأأت  ،يأأوم، فأأي بلأأد البأأدن، هأأذا األصأألا بمأأا عأأن السأأؤال فأأي ذلأأك الصأأل أنمأأا زكأأاة للبلأأد، وأنمأأم يطنأأو األ

 كما يقال في الزكاة، نعم.حاجته مرتفعة ووجد من يحتاجما أكؤر من حاجتمم خار  البلد 
 طنلا:......

 األجير؟
هو رنيق ما  اًض ، أيومدبره ؛ ألنه رنيق، ما بقي عليه درهم،مكاَتبه عن يؤدي والرجلعليه، ول بد له من أن ينفق 

 مأن الطائب والحاضر كما كان ابن عمر يؤدي عمن كان بخيبأر، ،وشاهدهم غائبمم كلمم ورنيقه ،ادام المدبر حي  
ولو  ،تجارة لطير أو لتجارة منمم كان ومن ،افقط؛ ألنه نال: من المسلمين، من كان منمم مسلمً  ،امسلمً  منمم كان

 وبمذا نال الجممور، نعم.كان الرنيق للتجارة، 
 طنلا:......

بمذا نأال الجممأور أن الرنيأق يزكأى عنأه، سأواً  كأان للقنيأة أو للتجأارة، للخدمأة أو لطيرهأا، يزكأى عنأه لعمأوم هأذه 
 األخبار.

زكاة عروض التجارة، ول تجب فأي مأال واحأد الزكاة، ونال أبو حنيفة: ل زكاة على رنيق التجارة؛ ألن عليه فيمم 
 لكن نول الجممور يستدل له بعموم األحادي . ،-رحمه هللا-زكاتان، هذا رأي اإلمام أبي حنيفة 

 ، لقوله كما سيأتي: "من المسلمين".فيه عليه زكاة فال امسلمً  منمم يكن لم ومن
 وهأو نريبأة غيبتأه وكانأت يعلأم لأم أو مكانأه علأم إن سأيده نإ :المأارب الشأارد عأن سأيده انبق العبد في مالك نال
الموجأأود، مأأا زال ملكأأه ؛ ألنأأه فأأي حكأأم اوأصأأحابه يقولأأون: وجوًبأأ ،عنأأه يزكأأي أن أرى  فأأإني ،ورجعتأأه حياتأأه يرجأأو

ن عليه نائم،  .عنه يزكي أن أرى  فال منه ويئس طال ند إبانه كان وا 
 ما تسقط النفقة تسقط صدنة الفطر.ام آبق كونال أبو حنيفة: ل زكاة على سيده فيمما، ماد

ن لم يرجو رجعته، ما دام  يقول الشافعي:  في ذمته، يزكيه.فمو  احي  إن علم حياته زكاه، وا 
ونال أحمد: إن علم مكانه، إذا عرف مكانأه إذا علأم مكانأه يأذهب ويسأتلمه، يعنأي الطالأب أن العبأد انبأق الطالأب 

 مكانه زكاه. أنه ل يعلم مكانه، لكن إذا علم
، يعنأأأي هأأأل زكأأأاة الفطأأأر حأأأق للخأأأالق أو للمخلأأأوق؟ النفقأأأة حأأأق الباديأأأة أهأأأل علأأأى الفطأأأر زكأأأاة تجأأأب: مالأأأك نأأأال

ذا إ :للمخلوق، لكن هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ إذا نلنا نما حأق للمخلأوق سأقطت باإلبأاق كالنفقأة، وا 
 نما حق للخالق ل تسقط باإلباق.إ :نلنا
 هللا رسأول أن وذلأك ،القأرى  أهأل علأى تجأب كمأا ،، يعني كالحاضأرةالبادية أهل على الفطر زكاة تجب: مالك نال
 علأأى رمضأأان مأأن ، وعرفنأأا الحتمأأال فأأي فأأرض، فأأرض زكأأاة الفطأأرالفطأأر زكأأاة فأأرض -وسأألم عليأأه هللا صأألى-

 .المسلمين من أنؤى أو ذكر عبد أو ،حر كل على ،الناس
 فعمومه شامل ألهل البادية.
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 وجمه؟ مال اللي  والزهري وربيعة: ليس على أهل البادية زكاة، إنما هي على أهل القرى، ونا
 طنلا:......

نما شرعت طمرة للصائم، وهؤل  صاموا، طعمة للمسأاكين، عنأدهم أنأه مأادام فأي الباديأة إ :لكن انن ما نلنا نعم،
ليطنيأه فأي هأذا اليأوم، ويلأزم علأى ذلأك  فمأن يتصأدق بمأا عليأهيتصور أنأه فأي بعأض األحأوال أنأه مأا عنأده أحأد، 

تكليفه بنقلما إلى بلد ولو بعد، لو أوجبناها عليه وألزمناه بما، لكلفناه أن يوصلما إلى مستحقما، ليسأتطني بمأا عأن 
 الناس في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ولكن عموم الحدي  شامل للحاضرة والبادية، نعم.

 بنا مك شة زكنو الفطر:
 أشيد  هللا صدش - هللا رسدول أن -رضدي هللا ألهمدن- أمدر مدن هللا أمدهلل أدن لدنف  أن منلك أن ح  ي حهللثلي
 ،أمدهلل أو حدر كدل أشد  ندل ر مدن نصنأ   أو ،تمر من نصنأ   اللنس أش  رمضنن من الفطر زكنو فرض -وسشم
 .المسشم ن من ألث  أو ذكر

 سدل هلل أبن سم  أل  اللنمري  سرح أمي نم سلهلل من هللا أمهلل من أينض أن أسشم من زيهلل أن منلك أن وحهللثلي
 نصدنأ   أو ،نل ر من نصنأ   أو ،طلنم من نصنأ   الفطر زكنو لخرج كلن: "يقول -رضي هللا تلنل  أل - الخهللري 

 ".وسشم أشي  هللا صش  اللمي بصن  وذلك زب ا من نصنأ   أو ،أق  من نصنأ   أو تمر من
 ،التمدر إال الفطدر زكدنو فدي  خدرج ال كنن -هللا ألهمن رضي- أمر من هللا أمهلل أن لنف  أن منلك أن وحهللثلي

 .انل ر   أخرج فإل  واحهللو مرو إال
 هللا صدش  اللمدي مدهلل ،ااصدغر بنلمدهلل ذلدك كدل اللندور وزكنو ،الفطر وزكنو ،كشهن والكفنرا رحم  هللا:  منلك قنل
 .ااأظم المهلل وهو ،هننم بمهلل في  الكفنرو فإن الظهنر إال ،وسشم أشي 

 باب مكيلة زكاة الفطر:ه هللا تعالى: يقول رحم
والنأاس فأي العصأور المتأأخرة بعأد  ،افرضأما صأاعً  -عليأه الصأالة والسأالم-يعني ما تكال به زكاة الفطر، النبأي 

حيأأا  هأأذه  إلطأأا  المكاييأأل يخرجونمأأا بأأالوزن، وبعضأأمم يخرجمأأا بأأالجزاف، ول شأأك أن كيلمأأا أمأأام النسأأا  والذريأأة وا 
ن كأان يجأزم بأنأه أخأر  القأدر الواجأب عليأه أو أكؤأر بالكيأل أو بأالجزاف بأالكيس يعأد السنة ل شك أنه أفض ل، وا 

وننتمأأي، بأأدل مأأا  انطلأأ  كيًسأأ اكأأم يلأأزممم؟ يلأأزممم كأأذا، إذً  ،ؤالؤأأة عشأأر ،مأأن فأأي البيأأت يقأأول: اؤنأأا عشأأر مأأؤاًل 
 رأوا أضأأحية، ول رأوا ، وبعضأأمم يعأأيال أولده يكلفأأون وهأأم مأأا رأوا زكأأاة الفطأأر، ولاصأأاعً  عطأأيون اصأأاعً  حضأأرن

مأن  لالنافلأة شأرعت فأي البيأوت، وصأالة النافلأة فأي البيأت أفضأشعيرة من الشعائر، هذا خالف األصل، كما أن 
فأي  اأجل أن ينشأ الناشئة على رؤية األعمأال الصأالحة، والشأعائر الفأاهرة، مؤأل هأذا لأو اإلنسأان يتخأذ لأه صأاعً 

ك أن هأذا يأربط هأؤل  النأاس بأدينمم، مفمأر مأن المفأاهر الشأرعية، كؤيأر ل ش بيته، وأطل  عليه النسا  والذرية،
يشأتري لأه  اليلأة العيأد يوكأل أحأدً  أتي، مجأرد مأا تأزكاة فطر، مأا رأى شأيًئامن بيوت المسلمين ما يعرف أن هناك 

طأالو النسأا  والأذراري عليمأا أيًضأ اكيسً  مأن بأاب  اويطلعه، خالف األصل، فكيلما بالصاو النبوي هو األصل، وا 
 ربط الناس بشعائرهم.
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 زكأاة فأرض -وسألم عليأه هللا صألى- هللا رسأول أن عمر بن هللا عبد عن ناف  عن مالك عن يحيى حدؤنييقول: 
 حأر كأل علأى شأعير مأن اصأاعً  أو تمييز أو مفعول ؤأان فأرض، ،تمر من اصاعً  الناس على رمضان من الفطر
 .المسلمين من أنؤى،كان أو  ا، ذكرً اكان أو كبيرً  ا، صطيرً عبد أو
ل فأرق عنأدهم بأين الفأرض والواجأب، والحنفيأة يقولأون: ألنأه  ؛عند الجممور زكاة الفطر واجبة، أو فرض "فرض"

ألنمم يفرنون بين الفرض والواجب، وم  ذلكم الصحابي نال: "فرض رسأول هللا صألى  ؛وليست بفرضهي واجبة 
قولأأون: صأأحابي، يعنأأي الصأأحابي يقأأول: فأأرض، والحنفيأأة يهللا عليأأه وسأألم" فاصأأطالحمم مخأأالف لمأأا جأأا  عأأن ال
عندهم، وهذا مجرد اصطالح موافق لما جا  فأي النصأوص ل ليست بفرض، إنما واجبة؛ ألنما ؤبتت بدليل فني 

 شك أنه أولى.
 من شعير على كل حر أو عبد. امن تمر أو صاعً  افرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعً 

أن الفرض على العبد، الفرض علأى الكبيأر، الفأرض علأى الصأطير، الفأرض علأى الأذكر،  الفرض على الحر كما
الفأرض علأى األنؤأى، وفأأاهر هأذا وجوبمأا علأى مأأن ذكأر، يعنأي أنمأأا تجأب علأى العبأد، تجأأب علأى المأرأة، تجأأب 

، سأواً  كان أو أنؤأى، فيجأب علأى المأرأة اذكرً  ،حر أو عبدعلى الصطير، هذا األصل في نوله: "فرضما على كل 
 :كانت ذات زو ، أو ليست بذات زو ، فالوجوب متجه إليما، وبمذا نأال أبأو حنيفأة، ونأال مالأك والشأافعي وأحمأد

 نما تجب على الزو ، كما تقدم أنما مرتبطة بالنفقة.إ
 وبه نال داود، والجممور أنما على سيده كالمرأة.أو عبد، وفاهر ذلك أن العبد يخرجما عن نفسه 

بعأض الحفأا ، لكنمأا زيأادة ؤابتأة، كأل الأرواة ن" لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، تكلم فيمأا "من المسلمي
 بن سعيد فرواها عن مالك بدونما. عن مالك أؤبتوها، إل نتيبة

 أبأا سأم  أنأه العأامري  سأرح أبأي بأن سأعد بأن هللا عبأد بأن عيأاض عأن أسألم بأن زيأد عأن مالأك عأن وحدؤنينال: 
 اصاعً  أو ،تمر من اصاعً  أو ،شعير من اصاعً  أو ،طعام من اصاعً  الفطر زكاة نخر  كنا: "يقول الخدري  سعيد
 ".وسلم عليه هللا صلى النبي بصاو وذلك ،زبيب من اصاعً  أو ،أنط من

مأأن شأأعير، الشأأعير غيأأر  اوفأأاهر الحأأدي  أن مأأا ذكأأر علأأى جمأأة التفصأأيل ل يأأدخل فأأي اإلجمأأال، يعنأأي صأأاعً 
 امأأن أنأأط، األنأأط غيأأر الطعأأام، والزبيأأب غيأأر الطعأأام، إذً  اصأأاعً تمأأر، التمأأر غيأأر الطعأأام،  مأأن االطعأأام، صأأاعً 

، رز مأؤاًل الطعام مأا هأو؟ محمأول عنأدهم فأي المدينأة علأى أنأه الحنطأة، نعأم، علأى الحنطأة، ولأيكن فأي أيامنأا األ
م تفاصأيل، وبعضأمم يقأف فمذا يدل على أن ما ذكر مطاير للطعام، وهي تخر  من غالب نوت البلد، والفقما  لمأ

مأن  ا، صأاعً اوجأودً عند النص فال يجيزها من غير ما ذكر، والمسألة نابلة لالجتمأاد مأادام الأنص العأام المطلأق م
مأأن طعأأام، ونأأد يكأأون غيأأر  اطعأأام، فكونأأه يطعأأم، وهأأو مأأن طعأأام البلأأد، ومأأن نأأوت البلأأد يأأدخل فأأي نولأأه: صأأاعً 

هم فأأي ذلأأك اليأأوم، بيأأأت فيأأه مجموعأأة مأأن الفقأأأرا  ؤ غنأأأاإ لمقصأأود المأأذكورات أنفأأ  للنأأاس مأأأن هأأذه المأأذكورات، وا
، الناس ل يعطون الشعير هذه األيام، تطنيمم عن الناس في هذا اليوم؟ ل شأك أن غيأره ممأا يؤكأل اتعطيمم شعيرً 

ن أجزأ الشعير.  أكمل، وا 
 واحأدة مأرة إل ،التمأر إل الفطأر زكأاة فأي يخأر  ل كأان عمأر بأن هللا عبأد أن نأاف  عأن مالأك عأن وحأدؤنييقول: 
 .اشعيرً  أخر  فإنه
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 ل شك أن التمر أفضل.
" يعنأأي إنمأا عأدل عأأن افأي البخأاري: "كأان ابأأن عمأر يعطأي التمأر، فأأأعوز أهأل المدينأة مأأن التمأر، فأأعطى شأعيرً 

التمأأر أفضأأل مأأن الشأأعير، فقأأال بعضأأمم: إنأأه أفضأأل مأأا ففيأأه دليأأل علأأى أن  ،التمأأر إلأأى الشأأعير للعأأوز والحاجأأة
، والخأالف بأين العلمأا    في صدنة الفطر؛ ألنه هو الذي كان يعطيه على زمن النبي عليأه الصأالة والسأالميخر 

ولأذلك لمأا جأا ت سأمرا  الشأام عأدلوا  ؛في التمر أو البر أيمما أفضل؟ لكن المرجح عند كؤير من أهأل العلأم البأر
بينما أبو  -رضي هللا عنه-ير معاوية نصف الصاو منما بصاو من غيرها مما نص عليه في الحدي ، وهذا تقد

ولأأيس فأأي النصأأوص مأأا يأأدل علأأى نصأأف سأأعيد ومأأن معأأه مأأن الصأأحابة اسأأتمروا علأأى إخأأرا  الصأأاو الكامأأل، 
 من غيرها. االصاو، إل القياس، ورأوا أن نصف صاو من هذه السمرا  يعادل صاعً 

 وزكأأاةات أخأأرى، كلمأأا، ومؤلمأأا زكأأاة الفطأأر، كفأأارة يمأأين، كفأأارة تأأأخير الصأأيام، كفأأار  ،كلمأأا والكفأأارات: مالأأك نأأال
الكفين بالنسأبة  المد يقدر بمل  يد كف اإلنسان المعتدل، مل  ،األصطر بالمد ذلك كل ، هذه تقدم ذكرها،العشور

عليأأه الصأأالة  النبأأي مأأد صأأاو أربعأأة أمأأداد، ويقأأرب الصأأاو فأأي الأأوزن مأأن كيلأأوين ونصأأف،لإلنسأأان المعتأأدل، وال
فإنأأأه بالمأأأد األعفأأأم األكبأأأر، وهأأأذا مأأأن بأأأاب التطلأأأين؛ ألن الفمأأأار منكأأأر مأأأن القأأأول وزور،  الفمأأأار إل ،والسأأأالم

 فينبطي أن يطلن على صحابه.
 ،وسألم عليأه هللا صألى النبأي مأد ،األصأطر بالمأد ذلأك كل العشور وزكاة ،الفطر وزكاة ،كلما والكفارات :نال مالك

 ،هشأام بمأد فيأه الكفأارة فأإن نأه منكأر مأن القأول وزور، نأال:، وعرفنا أن هذا تطلين بالنسبة للفمار؛ ألالفمار إل
 .األعفم المد وهو لعبد الملك بن مروان،ابن إسماعيل بن الوليد بن المطيرة عامل المدينة 

يعني يعادل مد وؤل  من مد النبي عليه الصأالة والسأالم، علأى كأل حأال المسأألة نريبأة، لكأن إذا أرجعنأا المسأألة 
نأأد تصأأل إلأأى كيلأأوين ونصأأف، فأأال نصأأل إلأأى الؤالؤأأة كمأأا هأأو المعمأأول بأأه، الؤالؤأأة لمعتأأدل إلأأى كأأف اإلنسأأان ا

 خير إن شا  هللا، لكن اإللزام، ما يلزم بؤالؤة، الؤالؤة كؤيرة، نعم.كؤيرة، ومن أخر  ؤالؤة ل شك أنه 
 :الفطر زكنو إرسنل وق  بنا

 الدذي إلد  الفطدر مزكدنو  بلد  كدنن - ألهمدنرضدي هللا- أمدر من هللا أمهلل أن لنف  أن منلك أن يح   حهللثلي
 .ث ثة أو م وم ن الفطر قمل ألهلله تجم 

 أن قمدل ،الفطدر  دوم مدن الفجدر طشد  إذا الفطر زكنو  خرجوا أن يستحمون  اللشم أهل رأى أل  منلك أن وحهللثلي
 .المصش  إل  يغهللوا
 .وبلهلله الفطر م و  من الغهللو قمل تؤهللى أن هللا ننن إن واس  وذلكرحم  هللا:  منلك قنل

 :الفطر زكاة إرسال ونت بابنعم يقول: المؤلف رحمه هللا تعالى: 
يعني ونت اإلخرا ، إخرا  زكاة الفطر، عرفنا أنما إنما تجب وتلأزم بطأروب الشأمس ليلأة الفطأر، وفأي نأول أحمأد 

سحاق والشافعي في الجديد ومالك فأي روايأة ومأنمم مأن يقأول: إنمأا تجأب بطلأوو الفجأر علأى مأ ا تقأدم ذكأره مأن وا 
 يوم العيد، وهو نول أبي حنيفة والشافعي في القديم، والرواية الؤانية عن مالك.

تجب في هذا أو هذا، هذا ونت الوجوب، وسبب الوجوب الصيام، في ونت وجأوب، وفأي سأبب وجأوب، والقاعأدة 
عني ما يجأوز فأي شأعبان تخأر  ي ،اأنه إذا كان للعبادة ونت وجوب، وسبب وجوب أنه ل يجوز فعلما نبلمما اتفانً 
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نت ممن يقول بجواز تعجيل الزكاة؛ ألنما نبل الونت والسبب، كما أنأه ل يجأوز لأك أن تقأدم صدنة الفطر، ولو ك
أكيلأه، عشأرة مسأاكين، وعشأأرة  ريأدالكفأارة، كفأارة اليمأين علأى انعقأاد اليمأين، أنأا وهللا عنأأدي، عنأدي عأيال كؤيأر أ

لنأا الأدنيا، خلينأا كلمأا حلفأت  تفمأرمأاذا ات؛ ألن الشأي  متأوفر اليأوم، مأا أدري إلى أن يبلغ عشأر كفأار مساكين، 
طل  الكفارة، هذا نبل، نبل سبب الوجوب، سبب الوجوب انعقاد اليمين، وونأت الوجأوب الحنأ ، لكأن بعأد الونأت ت

ل مأأا تكفأأر، جأأا ايجأأوز اتفاًنأأ فأأي الحأأدي   ، وبينممأأا محأأل الخأأالف، يعنأأي عقأأدة اليمأأين تكفأأر نبأأل أن تحنأأ  وا 
( وهأذا يأدل منما إل كفرت عن يميني ؤم أتيأت الأذي هأو خيأر( ا))ل أحلف على يمين فأرى غيرها خيرً الصحيح: 

( والمسألة معروفة من راج  نواعأد ؤم أتيت الذي هو خير( ،))إل كفرت عن يمينيعلى الجواز، الرواية األخرى: 
مأا مأأا معنأا، فمأأل يجأأوز إخأرا  الزكأأاة نبأأل ونأت الوجأأوب، نبأأل كؤيأأرة، ومن اابأن رجأأب لمأذه القاعأأدة وجأأد لمأا فروًعأأ

 .اليلة العيد، نبل العيد بيوم أو يومين، وهنا نال: ؤالؤة أيًض غروب الشمس؟ الصحابة يخرجونما نبل 
، وهأو عنأده تجمأ  الأذي إلى الفطر بزكاة يبع  كان عمر بن هللا عبد أن ناف  عن مالك عن يحيى حدؤنييقول: 

ام لقبضأأما، كانأأت الزكأأاة مجموعأأة، وكأأان الموكأأل بحففمأأا مأأن؟ أبأأو هريأأرة، ونصأأته مأأ  الشأأيطان مأأن نصأأبه اإلمأأ
فأأإذا سأألمت لشأأخص يتأأولى  ،ليتسأأنى توزيعمأأا ؛معروفأأة، المقصأأود أنمأأا تخأأر  نبأأل العيأأد بيأأوم أو يأأومين أو ؤالؤأأة

الؤأة، لجأواز تقأديمما بمأذا نبضما وتوزيعما، هذا إذا عجز اإلنسان عن إيصالما بنفسأه إلأى المحتأا ، بيأومين أو ؤ
 القدر وند كانوا يفعلونه.

 يفعلون هذا، وكال  عن من؟الصحابة رضوان هللا عليمم 
 طنلا:......

ل عن انخذ؟ على كل حال إذا كانوا نوابً  عن الفقرا  ونبضوها فأي ونتمأا برئأت ذمأة الأداف ،  اوكال  عن الداف  وا 
 أن تؤدى في ونتما للفقير.عن األغنيا  فال بد  اأما إذا كانوا نوابً 

 أن نبأأل ،الفطأأر يأأوم مأأن الفجأأر طلأأ  إذا الفطأأر زكأأاة يخرجأأوا أن يسأأتحبون  العلأأم أهأأل رأى أنأأه مالأأك عأأن وحأأدؤني
 .المصلى إلى يطدوا

هذا أفضل ما تدف  فيه الزكاة، الونأت الأذي، هأذا أفضأل شأي ، وهأو خأار  إلأى الصأالة يأدفعما، وبمأذا نأال مالأك 
تزكأى يعنأي دفأ  زكأاة الفطأر، وذكأر اسأم  }نأد أفلأح مأن تزكأىك وذكأر اسأم ربأه فصألى{وعأال: واألئمة، لقوله جل 

 .}فصل لربك وانحر{وأما بالنسبة لعيد النحر ففيه ربه فصلى، وهذا في صالة العيد، عيد الفطر، 
 .وبعده الفطر يوم من الطدو نبل تؤدى أنتعالى  هللا شا  إن ، يعني جائزواس  وذلك: مالك نال
ذا رجأ  وبع د الطدو إلى الصالة، يعني في يوم العيد، نبل الصالة وبعأدها، يعنأي بعأدما، إذا غأدا إلأى المصألى، وا 

 نبأأل ؤدىمأن المصأألى، فيأأوم العيأأد كلأأه ونأت لأأىدا ، هأأذا علأأى كأأالم اإلمأأام، وذلأك واسأأ  إن شأأا  هللا تعأأالى أن تأأ
والعود منما، فيجوز تأخيرها إلى غأروب شأمس  ، أي بعده وهو غدوه إلى صالة العيد،وبعده الفطر يوم من الطدو

 ها فال تسقط.ؤ ذلك اليوم، يوم العيد، وحرم بعد ذلك، ويجب نضا
هذا توضيح لكالم اإلمام رحمه هللا تعالى، في المقن  لبن ندامه يقول: األفضل إخراجمأا يأوم العيأد نبأل الصأالة، 

إن أخرها عنه أؤم وعليه القضا ، وفأي حاشأية الشأيخ ا عنه، يعني أخرها عنه، فهوتجوز في سائر اليوم، فإن أخر 
سليمان بن عبد هللا، نوله: نبل الصالة، لقوله عليه الصالة والسالم في حدي  ابن عمر رضي هللا تعالى عنمما: 
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( يعنأي األسألوب ))فمن أداها نبأل الصأالة فمأي زكأاة مقبولأة، ومأن أداهأا بعأد الصأالة فمأي صأدنة مأن الصأدنات(
ل على التضييق؟ على التضأييق، وأنأه يختلأف الحكأم، حكأم مأا نبألالنبوي هذا  الصأالة عأن  يدل على التوسعة وا 

 حكم ما بعد الصالة، ولو نيل بأنما بعد الصالة نضا  وليست أدا ، كان له وجه، نعم.
 أحسن هللا إليك.

 :الفطر زكنو أشي  تجا ال من بنا
 كنن من إال ،زكنو امرأت  رق ق في وال ،أج ره في وال ،هللهأم  أم هلل في الرجل أش  ليس :منلك أن يح   حهللثلي
 كدنلوا لتجنرو يسشم لم من الكنفر ،رقيق  من أحهلل في زكنو أشي  وليس ،أشي  فتجا ،مل  ل  مهلل وال ، خهللم  ملهم
 .تجنرو لغ ر أو

 :الفطر زكاة عليه تجب ل من بابيقول رحمه هللا تعالى: 
فأأي عبيأأد عبيأأده؛ ألنأأأه ل  زكأأاة، لأأيس عليأأه زكأأاة، عبيأأده عبيأأأد فأأي الرجأأل علأأى لأأيس :مالأأك عأأن يحيأأى حأأدؤني

 يتصور هذا الكالم؟ نعم؟ يمونمم، إذ نفقتمم على سيدهم، 
 طنلا:......

ل ل؟ عنأد الجممأور ل يتصأور، لكأن عنأد مالأك يتصأور؛ ألنأه عنأد مالأك العبأد يملأك  أنول هل الكالم متصأور وا 
، لكن عند الجممور ل يملأك بالتمليأك، فعبيأد عبيأده عبيأد لأه، فعنأد مالأك ابدً بالتمليك، فإذا ملك بالتمليك يشتري ع

، فلأأيس علأأى السأأيد األول سأأيد السأأيد لأأيس ايتصأأور هأأذا الكأأالم؛ ألن العبأأد يملأأك بالتمليأأك فأأإذا ملأأك يشأأترى عبيأأدً 
ه عنأد الجممأور عليه زكاة الفطر، إنما هي على السيد المباشر الذي هو من وجه سيد، ومن وجه عبد، وعرفنا أنأ

 مؤل هذا الكالم ل يتصور.
ل، نعأم، ،أجيره في ول ل خأادم، وا  ، يعنأي امرأتأه رنيأق فأي ول، امرأتأه رنيأق فأي ول عندك عامل يشأتطل، سأواق وا 

تجب عليه زكاة الفطر بالنسبة لمرأتأه، لكأن فأي رنيقمأا؟ زكأاة الفطأر بالنسأبة لأه علأى سأيدته، فتأؤدي هأي عأنمم، 
يعني الطنم م  الطرم، كيف نوجب عليه الزكاة وهو يخأدم غيأره، فأإذا كأان يخدمأه يخأدم  ،يخدمه ممنم كان من إل

 هذا السيد هذا الزو ، وجبت عليه زكاة الفطر بالنسبة له.
؛ ألنأه الكأافر رنيقأه مأن أحأد فأي زكأاة عليأه ولأيس ،زكاة الفطر في مقابل الخدمأة عليه فتجب ،منه له بد ول نال:

، أي حأأال كفأأره ل تجأأب بالنسأأبة لأأه صأأدنة الفطأأر، وسأأواً  كأأان يسأألم لأأم مأأا ضأأة علأأى المسأألمين،تقأأدم أنمأأا مفرو 
 .تجارة لطير أولتجارة 
 (.))من المسلمين(في الحدي  السابق:  -عليه الصالة والسالم-لقوله 

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


